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Wstęp
Seria pomocy dydaktycznych wydawnictwa RAABE „Terapia dysleksji” powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia terapeutyczne z wykorzystaniem poradnika „Terapia
pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”. Przeznaczona jest
do pracy z uczniami szkół podstawowych. Prostota ćwiczeń i kart pracy połączona z wysokim poziomem merytorycznym proponowanego materiału sprawia, że zeszyty te stanowią profesjonalną pomoc dla terapeuty oraz rodzica/opiekuna pracującego z uczniem.
Seria zeszytów „Terapia dysleksji” prezentuje materiał do pracy korekcyjno-kompensacyjnej z obszaru funkcji:
słuchowych,
wzrokowych,
grafomotoryki,
orientacji przestrzennej,
koordynacji wzrokowo-ruchowej z uwzględnieniem procesów przetwarzania sensorycznego (SI),
trudności w uczeniu się matematyki,
zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego z uwzględnieniem ADHD,
zaburzeń koncentracji uwagi,
specyficznych trudności w uczeniu się matematyki
oraz zaburzeń rozwoju mowy i języka.
Każdemu obszarowi trudności przypisane są dwa zeszyty do pracy terapeutycznej. Jeden
z ćwiczeniami i kartami pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a drugi do pracy
domowej.
Wybór i uporządkowanie materiału w obu zeszytach pozwala terapeucie zaplanować
pracę domową ucznia i wykorzystać ćwiczenia jako element terapii utrwalającej zdobyte
przez dziecko umiejętności. Zeszyty mogą być także wykorzystywane w pracy korekcyjno-kompensacyjnej przez nauczyciela i/lub rodzica w sytuacjach, gdy brakuje specjalisty.
Trzy poziomy trudności oznaczono jedną, dwiema lub trzema kropkami. Odpowiadają
one potrzebom dzieci, które nie uzyskały jeszcze gotowości szkolnej (jedna kropka), tym,
które mają nasilone trudności w uczeniu się czytania i pisania (dwie kropki), oraz tym,
u których trudności te utrzymują się (trzy kropki). Oczywiście podział ten jest podziałem
symbolicznym i zawsze o wyborze odpowiedniego ćwiczenia powinien decydować specjalista prowadzący terapię dziecka.
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Ćwiczenia oraz karty pracy proponowane w tym zeszycie zawierają materiał z obszaru
percepcji wzrokowej, a także pamięci wzrokowej świeżej, odroczonej i sekwencyjnej.
Są uzupełnieniem materiału zawartego w zeszycie „Terapia dysleksji. Funkcje wzrokowe.
Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych”.
Obydwa zeszyty zawierają niezbędne treści do wykorzystania w treningu funkcji wzrokowych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysleksją rozwojową.
Uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz terapeutom korzystającym z naszych zeszytów życzę wielu sukcesów oraz satysfakcji z pokonywania trudności.

Irena Sosin
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Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu

Połącz w pary – skojarzenia

imię i nazwisko

(ćwiczenie strona 7)

1 Twoim zadaniem jest wybranie i połączenie w pary pasujących do siebie tema-

tycznie obrazków.

24
TERAPIA DYSLEKSJI | Funkcje wzrokowe

Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu

Czego brakuje II

imię i nazwisko

(ćwiczenie strona 7)

Uważnie przyjrzyj się obrazkowi, który znajduje się po lewej stronie. Został on podzielony liniami na kawałki. Po prawej stronie obrazka umieszczono
jego fragmenty, przy czym jednego z nich brakuje. Czy potrafisz powiedzieć którego? Wytnij fragmenty obrazka, przyklej je we właściwy sposób na kartce.
Dorysuj brakujący kawałek.
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